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Jouw studievereniging
wil het je zo voordelig en 
makkelijk mogelijk maken. 
Dus hebben ze een
boekenleverancier
die daarbij past.

Jouw studievereniging werkt
nauw samen met studystore.
En dat heeft zo z’n voordelen.
Doordat we snugger te werk 
gaan, kunnen we jouw
complete boekenpakket
snel aanbieden tegen een 
scherpe prijs.
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Hoe is het om Actief Lid te zijn? Niet zo slecht 
tijdens het Actief Leden Weekend. Lees er 
meer over in OP DE SOFA en bekijk de foto’s!

Vrije wil lijkt een eeuwig debat te zijn. Ook de 
filosofen die allang dood zijn discussieerden 
hierover; lees het in het INTERVIEW! 

Hoe is het om een avond letterlijk vast te zitten 
aan iemand? Hersenspinsels zocht het uit, lees 
het in de REPORTAGE!22
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 “Waar een wil is, is een weg”, een 
wijs spreekwoord dat zegt: als de 
wil er is, is er altijd wel een moge-
lijkheid om het doel te bereiken. Of 
dit nu gaat over vrije wil of absoluut 
geen vrije wil weet waarschijnlijk 
geen mens. En of dat we überhaupt 
mogen spreken van vrije wil of dat 
het allemaal a kind of magic is is 
een kwestie die populair blijft. Da-
niel Dennett, Erasmusprijswinnaar 
2012, schreef waarschijnlijk niet 
voor niets een essay met in de titel 
de naam van onze studievereniging: 
Sometimes A SPiN Doctor Is Right. 
Dennett herinnert ons hiermee aan 
de 16de eeuwse discussie tussen 
Luther en Erasmus over de vrije wil.

 Luther ontkende dat de mens een 
vrije wil heeft. Het is ongetwijfeld 
God die alles bepaalt. Erasmus 
vond dat een levensgevaarlijke ge-
dachte. Zonder vrije wil zijn men-
sen niet meer toerekeningsvatbaar 
voor hun daden, waardoor zij zich 
te buiten zullen gaan aan dwaling 
en misdaad. Net als Erasmus strijdt 
Dennett voor het behoud van de 
vrije wil. Dick Swaab vind vrije wil 
weer echter een illusie. En deze is-
sue laten wij niet alleen over aan 
grote filosofen en mensen die daar 
echt voor gestudeerd hebben, van-
daar deze editie over vrije wil! 
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SPiN-agenda
Lieve SPiNners,

Kerstmis en Nieuwjaar zijn weer achter de rug: de kerstboom is de deur uit en de goe-
de voornemens zijn weer gemaakt. En dat is maar goed ook, want januari is helaas de 
maand van tentamenstress en koude winterdagen.. 

Maar niet getreurd: ook januari staat bij SPiN weer in het teken van veel gezelligheid. Er 
staan dan ook een aantal interessante activiteiten voor de deur. Zo is er op 14 januari 
een debat over overdiagnostisering bij kinderen en op 18 januari staat er een workshop 
psychomotortherapie op de planning. Excuus genoeg om de studieboeken even te ont-
vluchten!

Na de tentamens gaat SPiN gewoon door met gezellige activiteiten en spectaculaire 
feestjes. Eén van de grootste feesten van dit jaar is toch wel het allereerste, spectacu-
laire LUSTRUMGALA. Dit gala zal plaatsvinden op 5 februari en het is dé ultieme kans 
om helemaal los te gaan, want dit gala belooft er een als nooit tevoren te worden. (En 
voor de dames: dit is het natuurlijk het ultieme excuus om tóch die mooie, nieuwe jurk 
te kopen!)

Kortom: SPiN staat ook in dit nieuwe jaar weer voor iedereen klaar met al haar activitei-
ten en gezelligheid. Ik wens jullie dan ook namens SPiN een ontzettend gelukkig, gezond 
en liefdevol 2013! 
Liefs,       Lieke van Lieshout   Voorzitter SPiN

ACTIVITEITEN

Lezing 
transgender

Koek & zopie op 
de SPiNkamer

Debat: “Over-
diagnostisering 
bij kinderen.”

Workshop 
psychomotor-
therapie

SPiN-feest

Lustrumgala

Skireis

8 januari

10 januari

14 januari 

18 januari 

20 februari 

(onbekend)

22 feb. - 3 Mrt 

JANUARI 2013
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Naast de toenemende populariteit van het ‘Wij zijn ons brein’-idee zijn er 
veel situaties waarin vrije wil een cruciale rol lijkt te spelen – denk aan ju-
ridische kwesties, euthanasie, opvoeding, religie en misschien zou je zelfs 
relaties aan dit rijtje toe kunnen voegen. Hieruit volgt een heerlijk abstrac-
te filosofische discussie, maar eveneens interessant is de meer praktische 
toepassing ervan.

Zelfbestuurbaar?
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 Even wat meer down to earth: kan je 
een verslaafde verantwoordelijk houden 
voor zijn gedrag? Hoe kan een kind vrije 
wil ontwikkelen? Heeft een dementeren-
de persoon een vrije wil? En hoe zit het 
met schizofrenie en psychoses?

 Vrije wil zou je als volgt kunnen definië-
ren: het vermogen om invloed te kunnen 
uitoefenen op je eigen gedrag. Dat staat 
lijnrecht tegenover het deterministische 
idee dat vrije wil een natuurwet is, als 
iets waar je een formule op kunt loslaten: 
vrije wil is dus een pure illusie. Er wordt 
zelfs vermeld door Dennett – een nog le-
vende filosoof, voor de verandering - dat 
er helemaal geen vrije keuzen nodig zijn, 
omdat ons brein het beste gedrag zelf 
wel uitvogelt. 

 Dat mag dan zo zijn, maar wat gebeurt 
er dan als je intens verlangt naar een 

sigaret of als je wakker wordt met een 
kater voor een tentamen? In dat geval 
heeft je alwetende brein je flink in de 
steek gelaten. Je bent best in staat om te 
beslissen dat je toch dat ene biertje beter 
had kunnen laten staan, of zelfs helemaal 
niet aan de bar moest gaan hangen. Wat 
zorgt er voor dat we juist díé keuze ma-
ken? Of is de keuze inderdaad allang ge-
maakt en verzinnen we daar zelf goede 
redenen voor?

  Terug naar die sigaret. De echte ketting-
roker is afhankelijk van dit nicotineshot 
en zal weinig liever willen dan er nog 
eentje opsteken. Problematischer wordt 
het als die mogelijkheid er niet is: zijn 
gedachten blijven maar gericht op dat 
fijne peukje. Net als bij terugkerende ne-
gatieve gedachten kan dit het brein che-
misch veranderen. Willen is hier het sleu-
telwoord, want wil hij dit zelf? Misschien 
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is de kat die op vogeltjes jaagt hetzelfde, 
als een instinct. Alleen, roken is niet aan-
geboren… is het dan toch vrije wil? Wat is 
stoppen met roken dan? In ieder geval een 
innerlijk conflict met Freudiaanse propor-
ties voor sommigen, maar of het vrije wil 
is, daar zijn we nog niet uit. En de zorgver-
zekeraars blijkbaar ook niet…
 
 Iets anders: stel je iemand voor met 
ADHD, die om die reden moeilijk stil kan 
zitten en vervolgens al rondstuiterend 
dit gegeven als excuus gebruikt. Het lijkt 
misschien wel erg kort door de bocht om 
iemand te beschouwen als slachtoffer van 
een stoornis of, als je het nog verder wil 
trekken, van zijn eigen breinprocessen. 
Maar kan je je gedrag niet bijsturen tot 
op zekere hoogte? Extreme tics zijn ook te 
onderdrukken, schijnt het, maar daarvoor 
wordt gecompenseerd met een explosie 
van die ongecontroleerde bewegingen. 

 Een laatste voorbeeld, en vrij actueel: 
een agent die vanuit een verkeerde in-
schatting iemand neerschiet uit zelfver-
dediging zou veroordeeld kunnen worden 
vanwege moord, terwijl een psychotische 
agent een delusionele beslissing maakt 
om te schieten, kan worden vrijgesproken 
vanwege ontoerekeningsvatbaarheid. Is 
dit een verschil? Uit onderzoek blijkt dat 
een persoon het snelst en makkelijkst ge-
neigd is te handelen naar ingesleten pa- 

 

tronen, dus in zo’n split second zou juist 
de echte aard van het beestje naar boven 
komen. Maakt het dan nog iets uit of er 
sprake is van vrije wil? 

 Genoeg om over na te denken! Zijn we 
dan echt alleen maar op zoek naar ver-
vulling van onze verlangens? Als je daar 
vanuit gaat, zijn we sinds onze babytijd vrij 
weinig opgeschoten: het was toch flink 
huilen als we honger hadden of een volle 
luier. Of moeten we dat instinctmatige 
beeld wat nuanceren? Het dilemma is nog 
niet opgelost, het roept alleen maar meer 
vragen op.

 Tenslotte: waarom is de vrije wil eigen-
lijk zo’n belangrijke filosofische discussie 
geworden? Omdat we graag willen weten 
en vastleggen wie er verantwoordelijk-
heid draagt? Of omdat we het idee dat we 
unieke, zelfsturende wezens zijn gewoon 
fijn vinden? 
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Tijdens de ontploffing in de energiecen-
trale was ik nog aan het werk. Aanvanke-
lijk dacht ik dat het onweer was. Maar het 
stopte niet. Mijn tweede gedachte was 
dat er bovenaan de weg een Heineken-
vrachtwagen was omgevallen, en dat nu 
alle biervaten de berg afrolden. Blij ging 
ik kijken of ik daar mijn voordeel mee kon 
doen. Nee dus. Mijn derde gedachte was 
dat er een atoombom was ontploft. Of 
beter gezegd, een thermonucleair wapen. 
Want tegenwoordig maakt men meestal 
een combinatie van een atoombom en 
een waterstofbom, die elkaar versterken. 
Enfin, dat dacht ik dus. Daarna bedacht ik 
dat ik dan misschien beter niet voor het 
raam kon blijven staan. Toen bedacht ik 
dat dit inmiddels niet meer uitmaakte 
en dat mijn gordijnen geen gammastra-
ling tegenhouden. Ten slotte begon ik te 
vermoeden dat er een asteroïde was inge-
slagen, hopelijk in Duitsland, zodat ik niet 
hoef mee te betalen aan de schade en we 
meer kans maken op het WK.

Hoe dan ook leek het me verstandig om 
binnen te blijven. Voorts, nu wellicht de 
laatste minuten van mijn leven waren 
aangebroken, kon ik best nog even een 
sigaretje roken. En warempel, daar lagen 
nog wat bonbons! Dat zou zonde zijn, zeg 
nou zelf. 

Zoals men in zulke situaties hoort te doen, 
liet ik mijn leven aan me voorbij glijden. 
Ik dacht terug aan twintig jaar geleden. 
Ik woonde in een studentenhuis. Boven 
mij woonde een net meisje, Macha, die 
psychologie studeerde. Op een bepaalde 
manier mocht ik haar. Laat ik uitleggen op 
wat voor manier; anders krijgt men daar 
weer vunzige fantasieën bij. Ik mocht haar 
stem. Haar stem gaf me een prettig gevoel.

Op een nacht, rond half vier, lag ik op bed 
wat te lezen. Opeens begon de plafond-
lamp te zwaaien. Ik dacht nog: nou nou, 
die Macha is lekker bezig zeg. Toen begon 
het plafond te golven en gingen de muren 
meebewegen. Ik voorzag dat het huis in 
ging storten en stond binnen een tel bui-
ten. Daar gilde ik met overslaande stem 
naar boven “Zeg Macha, ben je nou he-
lemaal gek geworden? Ik wéét dat je een 
beurt nodig hebt, maar dit is belachelijk! 
Het hele huis stort verdorie bijna in, geile 
del!” Hierop kwam Macha in haar hansop-
je met slaperige oogjes naar buiten om te 
vragen wat er was. Oeps. Foutje in de cau-
sale interpretatie. Dat was de aardbeving 
van 1992.

Ontploffing
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The BATTLe 
des vrije wiL

inTerview meT dode fiLosofen

Vrije wil is een moeilijk, en soms zeer pijnlijk, onderwerp. Sommigen zeg-
gen dat het bestaat wat echter moeilijk te bewijzen is. Anderen vinden vrije 
wil een illusie, omdat het zou neerkomen op een magische, onmogelijke, 
niet-fysieke interventie. Voor dit interview heb ik een tijdmachine in elkaar 
gezet en ben ik verhaal gaan halen bij beroemde geleerden uit de geschie-
denis van de filosofie. Deze essentiële  denkers van de historie gaan jou 
vertellen hoe zij denken over vrije wil.

Mijn eerste halte was bij de vader van de moderne filo-
sofie, René Descartes. Hij kwam in 1637 al mediterend 
tot zijn beroemde cogito ergo sum: ‘Ik denk, en daarom 
besta ik.’ Hij was van mening dat de ziel een vrije wil 
heeft. En hij maakte hierbij een splitsing tussen de geest 
en het lichaam. De vrije wil speelt volgens Descartes een 
belangrijke rol in het vinden van de waarheid, daarbij is 
voor Descartes de methodische twijfel en het denken de 
sleutel tot de waarheid.

Anders dan Descartes, die dacht dat lichaam en geest 
twee verschillende dingen waren, beweert Benedict 
de Spinoza dat lichaam en geest niet meer dan twee 
manieren zijn om dezelfde werkelijkheid te zien. Spi-
noza zei: “Deze werkelijkheid, natuur en God, is on-
eindig, zijn eigen oorzaak en volmaakt. Alles in het 
universum is deel van God en alles wat gebeurt is een 
noorzakelijk onderdeel of expressie van de goddelijke 
natuur. De consequentie van deze pantheistische vi-
sie is dat de vrije wil niet bestaat voor de mens.”
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Met een diepe zucht zegt Darwin: ‘het algemene waan-
idee van de vrije wil’. Hij beschouwde de illusie van de 
vrije wil als een evolutionaire adaptatie. ‘De illusie om-
dat de mens zelden zijn motieven analyseert en zijn han-
delingen meestal instinctief zijn.’

Waarop Sigmund Freud reageert: “Inderdaad, bij het 
nemen van beslissingen van ondergeschikt belang heb 
ik het altijd nuttig gevonden alle voor- en nadelen af te 
wegen. Echter, bij wezelijke zaken zou de beslissing uit 
het onbewuste moeten komen, van ergens binnen in 
ons zelf”. En ook hij ontkende dus vrije wil.

Friedrich Nietzsche pakte zijn werk, Voorbij Goed en 
Kwaad, erbij en liet me lezen hoe hij over vrije wil dacht: 
“Van een theorie is het waarachtig niet de geringste 
charme dat zij weerlegbaar is: juist daardoor trekt zij 
subtiele geesten aan. Het schijnt dat de honderdvoudig 
weerlegde theorie van de ‘vrije wil’ haar voortbestaan 
alleen nog aan deze charme te danken heeft-: steeds 
komt er weer iemand die zich sterk genoeg voelt om 
haar te weerleggen”. Paniekerig vroeg ik: “Dus?”. Waar-
op Nietzsche reageerde: “Een gedachte komt als zíj wil, 
niet als ík wil”. En hiermee was vrije wil opnieuw van de 
tafel geveegd.
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De eindstand: vier maal “nee, vrije wil bestaat niet” tegenover één duide-
lijke “ja, vrije wil bestaat wel”. En Kant die er tussenin zweeft. Deze eeuwige 
discussie over vrije wil wordt momenteel uitgevochten door hedendaagse 
denkers: Jan Verplaetse(tegen), Daniel Dennett(voor), Herman Kolk(voor) en 
Dick Swaab(tegen). Conclusie: de vrije wil battle will be continued.

Ook Immanuel Kant stelde ik de vraag of de mens 
volgens hem vrije wil had. Kant: “Dat is een probleem 
waarmee de mens zich al eeuwen bezighoudt. Het 
antwoord dat ik erop geef is gebaseerd op mijn on-
derscheid tussen het fenomenale en het noumenale, 
dus tussen de verschijningsvorm van de dingen en de 
dingen op zich, wat ik heb uitgelegd in mijn ‘Kritik der 
reinen Vernunft’. Als de mens uitgaat van de verschij-
ningsvormen, en op die manier ook zichzelf bekijkt, 
dus fenomenaal, zal hij denken dat zijn vrijheid een 
illusie is. Maar de mens beseft temidden van zijn aan-
schouwing dat hij op zich beschouwd, dus noumenaal, 
vrij is.” Of terwijl: Ja, vrije wil bestaat en nee, vrije wil 
bestaat niet.
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‘Want ik geloof niet in 
vrije wil’

In de psychologie, de filosofie, en de wereld daar buiten wordt vaak de 
vraag gesteld of een vrije wil bestaat. Het debat hierover gaat vrolijk door 
en het is soms maar de vraag of er ooit een sluitend antwoord gaat komen. 
Een feit blijft echter dat mensen in vrije wil kunnen geloven. Of niet. Zou 
het zo kunnen zijn dat het wel of niet geloven in het bestaan van vrije wil 
invloed heeft op mensen?

   ANNELIEKE HISSINK
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vertoont enige overeenkomsten met 
de plaatsing van de locus of control. 
De locus of control lijkt enigszins in 
iemands persoonlijkheid te zitten. Bij 
een interne locus of control heeft ie-
mand het gevoel dat hij of zij zelf con-
trole heeft over zijn of haar omgeving. 
Bij een externe locus of control heeft 
iemand juist het gevoel dat de omge-
ving verantwoordelijk is voor wat hem 
of haar overkomt. Dit zou je kunnen 
vergelijken met het wel of niet geloven 
in het bestaan van vrije wil. Iemand die 
niet gelooft in het bestaan hiervan zegt 
immers dat hij zelf niet vrij over zijn 
handelingen kan beslissen, het wordt 

immers niet door zijn vrije wil bepaald 
maar door de omgeving, of het univer-
sum, of wat het dan ook is dat onze 
handelingen veroorzaakt als het niet 
onze eigen keuze is. 

 Hoewel er erg weinig onderzoek is ge-
daan naar het geloof in vrije wil, is er 
wel een studie gedaan die inderdaad 
laat zien dat lage scores op het geloof 
in vrije wil vaak samen gaan met een 
externe locus of control. Al wordt het 
niet geloven in vrije wil hier wel gekop-
peld aan het wel geloven in determi-
nisme, dus het geloof dat onze han-
delingen door iets buiten ons worden 
veroorzaakt. 
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 Terug naar de locus of control. Een 
externe locus of control gaat namelijk 
niet alleen samen met weinig geloof 
in het bestaan van vrije wil, maar ook 
met een verminderd gevoel van ver-
antwoordelijkheid. Waarom zou je im-
mers verantwoordelijk zijn voor jezelf 
als je niet eens kan kiezen wat je doet? 
Daarnaast is er ook nog een verband 
gevonden tussen een externe locus of 
control en beïnvloedbaarheid. Iemand 
met een externe locus of control is 
makkelijker te beïnvloeden dan iemand 
met een interne locus. Koppelend naar 
geloof in vrije wil lijkt ook dat logisch. 
Als je sterk het gevoel hebt dat je zelf je 
keuzes kan maken zal je je waarschijn-
lijk minder snel laten beïnvloeden door 
je omgeving. 

 Verder onderzoek naar de invloed van 
geloof in het bestaan van vrije wil laat 
nog meer zien. Zo werd in een studie 
het geloof in vrije wil gemanipuleerd 
door de proefpersonen een determi-
nistische of een neutrale tekst te laten 
lezen. Vervolgens moesten zij meer-
dere taken doen waarop ze de moge-
lijkheid hadden om vals te spelen. Ze 
konden delen van een rekentaak bij-
voorbeeld door een computer laten 
doen en mochten op een latere taak 
zelf hun beloning bepalen voor hun 
prestatie op een cognitieve taak. Wat 

bleek? De groep die deterministische 
teksten gezien had schakelde vaker de 
computer in en beloonde zichzelf meer 
dan de andere groep.

 Hoewel er nog erg weinig onderzoek 
is gedaan naar de gevolgen van het ge-
loof in het bestaan van de vrije wil lijken 
de onderzoeken die er zijn grotendeels 
dezelfde kant op te wijzen. Het geloof 
in vrije wil is zeker niets slechts, en het 
wegvallen ervan kan duidelijk gevolgen 
hebben. Als we geen vrije wil blijken te 
hebben, waar is dan onze verantwoor-
delijkheid? Waarom zouden wij die nog 
nemen? Waarom zouden we nog eer-
lijk spelen, het is toch niet onze schuld?

 Er is veel onderzoek naar het moge-
lijke wel of niet bestaan van vrije wil, 
maar daardoor lijkt deze kant van het 
verhaal grotendeels onderbelicht te 
zijn gebleven. Er is duidelijk meer on-
derzoek nodig, maar beter kunnen we 
ook de gevolgen in ons achterhoofd 
houden wanneer we zo druk bezig zijn 
met het ontkrachten van het bestaan 
van vrije wil in de wetenschap.
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Toen ik, in een toestand die fluctueerde 
tussen aandacht en vergetelheid, stond 
te verkleumen op het perron, in de hoop 
dat de NS me dit keer goedgezind zou 
zijn, vroeg ik me plots af of duiven een 
vrije wil zouden hebben. De oorzaak van 
mijn hersenspinsel dartelde vlak voor me 
vrolijk over het spoor. Je zou toch menen 
dat deze beesten wel degelijk een vrije 
wil hebben, aangezien je ze werkelijk 
overal tegenkomt, zelfs op de rails waar 
een aankomende trein elk moment den-
derend een einde zou kunnen maken aan 
hun losbandige leventje. 

Zo stond ik gisteren de duif eens goed te 
bestuderen die zich begaf op dit dodelijke 
traject (misschien is ze, sneller dan menig 
mens, allang tot de conclusie gekomen 
dat de NS zich toch niet aan de aangege-
ven tijden houdt, en ze dus overgeleverd 
is aan het lot, maar dat terzijde). Kwiek 
sprong ze van rails naar rails, alsof ze de 
terneergeslagen menigte op het perron 
tevergeefs met deze kosteloze privévoor-
stelling probeerde te verblijden. Een en-
kele keer wierp ze een blik in de verte, in 
de hoop een glimp op te vangen van haar 
geelblauwe doodsvonnis. 

En zo doet de duif dat niet alleen op het 
station, maar eigenlijk op elke mogelijke 
plaats. Ze wacht, het liefst vergezeld door 
enkele honderden soortgenoten, net zo 
lang tot ze bijna vertrapt of omver gere-
den wordt en vliegt dan laf weg. Meestal 
komt ze er goed vanaf, maar ooit zal het 
dramatisch aflopen. 

In mijn optiek kan dit toch geen evoluti-
onaire voordelen hebben. Het lijkt alsof 
ze het doen uit pure verveling. Misschien 
is de oorzaak te vinden in een hoge mate 
van sensation seeking? In dit opzicht ver-
toont de duif wel degelijk enkele over-
eenkomsten met de mens. Maar over 
een echte vrije wil valt natuurlijk nog te 
twisten, aangezien deze discussie nog on-
beslist is. Ook voor mij is dit nog een mys-
terie, maar ik ben in ieder geval van me-
ning dat wanneer het debat ooit eindigt 
met de conclusie dat de mens een vrije 
wil heeft, de duif deze zeker ook bezit.

Vogelvrij
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De Albert Heijn XL, echt een hotspot? Mwah, de meeste mensen zullen er 
niet komen voor hun plezier. Echter, één ding is duidelijk: er is veel keus, dus 
het is de ultieme plek om kennis te maken met je vrije wil:
‘Welke jam zal ik kopen?’ ‘Vandaag pasta of rijst? En welke rijst dan?’ 
Of we nu willen of niet, dit soort keuzes moeten we bijna elke dag maken.  
Verder is het de ultieme plek om de vrije wil onbewust te beïnvloeden (denk 
aan: goedkope producten onderin, de duurste producten op ooghoogte, an-
der soort licht bij de groente-afdeling)

Daarom heeft de Hersenspinsels de AH XL (St. Jacobslaan 61) gekozen als 
Hotspot van deze Editie ‘Vrije wil’. Want je voelt je vrij als je lekker veel te 
kiezen hebt, toch!?  
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HOTSPOT

         JODY GEERTS
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Vrije wil, een mooi begrip. Maar wat 
is vrije wil nu eigenlijk? Waarom draag 
je die schoenen? Waarom heb je een 
iPhone? Waarom koop je het blauwe, 
in plaats van de groene shirt? Deze 
keuzes zijn allemaal voorbeelden van 
“vrije wil”. Kortom: vrije wil is keuzes 
maken, doen wat je wil, wanneer je 
het wil en waarom je het wil. Maar zijn 
deze keuzes wel zo “vrij” als je denkt? 
Misschien zijn onze keuzes niet zo vrij-
willig, vrije wil wordt namelijk voor een 
groot gedeelte in het brein bepaald en 
rond het brein zitten nog ongelofelijk 
veel mysteries.

Het brein is in staat om geweldige 
dingen te doen, dingen die je zelf niet 
eens door hebt. Denk maar eens aan 
optische illusies: hoewel je zeker weet 
dat het ene lijntje langer is dan de an-
der, lijken ze toch even lang te zijn. Hoe 
is dat nu mogelijk? Het brein houdt je 
“voor de gek”. Zonder dat jij je er be-
wust van bent heeft het brein al lang 
en breed beslissingen gemaakt.

Bij keuzes maken is dit net zo. Nou 
ja, tot op zekere hoogte. Natuurlijk zal 
je bewustzijn nog wel eens ingrijpen, 
maar het brein is goed genoeg in  

Is de mens autonoom?
Als je denkt aan het brein en vrije wil denk je al snel aan het maken 
van keuzes. Want zeg nou zelf, de keuzes die wij maken en dingen die 
wij doen, zijn zaken die ons als persoon definieren. Toch?
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keuzes maken. Zo goed zelfs dat het 
jou eigenlijk niet meer nodig heeft. Je 
hoort het goed, je brein heeft de touw-
tjes in handen, niet jij! 

Weet je wat het echter nog erger 
maakt? Het brein maakt niet alleen de 
keuzes, maar het doet ook nog eens 
alsof jij ze zelf bewust hebt gemaakt. 
Dit bleek uit onderzoek van de Ameri-
kaanse neurofysioloog Benjamin Libet 
die onderzoek deed naar het brein en 
actiepotentialen, waarbij bewustzijn 
van een actie pas 350 ms. na het brein-
potentiaal ontstond.  Zo blijkt maar 
weer dat het brein je dubbel voor de 
gek houdt. Niet alleen maakt hij de 
keuzes, hij laat je denken dat jij het 
was, zodat hij zichzelf van alle verant-
woordelijkheden kan losmaken. Damn 
you, brain!

Misschien denk je nu: “Dat gebeurt mij 
niet hoor, ik heb volle controle over al-
les wat ik doe of laat!” Maar zo werkt 
het helaas niet. Er zijn zaken bekend 
zoals die van ene Kenneth Parks waarin 
een psychisch gezond man iemand om 
het leven brengt. Waarom? Omdat hij 
aan het slaapwandelen was. Hij was 
zich nergens van bewust, maar toch 
gebeurde het. Net als Kenneth ben jij 
ook onderworpen aan de kracht van je 
brein.

Het brein heeft je dus flink te pakken. 
Maar voordat je je brein nu als iets ne-
gatiefs gaat zien moet je het ook bekij-
ken van de positieve kant. Hij doet dit 
niet om zijn complete dominantie over 
jou uit te oefenen; hij doet het omdat 
hij van je houdt. Zonder het brein dat 
keuzes voor je maakt, houd je geen tijd 
meer over. Het maken van simpele 
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keuzes zoals welk merk vla je koopt zou 
vier keer zo lang kunnen duren!

Het brein heeft dus alle reden om 
keuzes voor ons te maken. Als het dit 
niet zou doen zouden we bejaard zijn 
nog voordat we een studiekeuze had-
den gemaakt. Het brein regelt extra tijd 
voor ons om leuke en belangrijkere din-
gen te doen, dan de hele dag door sim-
pele keuzes maken. Daarnaast is het 
ook nog zo lief om ons te laten strijken 
met de eer. 

Oftewel: het brein speelt een cruciale 
rol bij met maken van keuzes en daar-
door dus ook bij de vrije wil. Vrije wil 
speelt zich dus niet alleen af in het be-
wuste deel (bewuste keuzes maken, 
dingen opgelegd krijgen), maar zeker 
ook in het onbewuste gedeelte. Als we 
het begrip vrije wil compleet willen be-
grijpen moeten we eerst beginnen bij 
het brein. Tot die tijd kunnen er alleen 
nog maar assumpties gedaan worden 
over de vrije wil. Onthoud goed: zon-
der ons brein zouden wij nergens zijn. 
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Situatieschets: Stel, je kent elkaar alleen van gezicht  en wordt 
veroordeeld tot een avond  samen stappen in een verlaten stad op 
Sinterklaasavond. Uit angst om elkaar uit het oog te verliezen in de 
drukte van alle pieten, maak je jezelf met handboeien aan de ander 
vast en dit alles natuurlijk geheel ‘vrijwillig’!
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 In het kader van het thema vrije wil, 
wilden wij een avond ervaren hoe het 
is om geen enkele keuze helemaal zelf 
te kunnen maken. Dit werd gesymboli-
seerd door een set handboeien waar-
mee we de hele avond aan elkaar vast 
zaten. Nadat we ons wat moed hadden 
ingedronken en onze buiken hadden 
gevuld met chocolade gingen we op 
pad. We merkten al meteen dat het 
niet verantwoord is om geboeid te fiet-
sen als het sneeuwt, kortom, we moes-
ten het hele pokkeneind lopen. 

 Toen we aankwamen bij café de Bij-
stand (een van de twee kroegen die 
wel open waren op Sinterklaasavond) 
kwamen we onze tweede hindernis 
tegen: onze jassen. In ons enthousi-
asme hadden we er niet bij stilgestaan 
dat aan- en uitkleden wel eens een 
probleem kon gaan vormen. Kortom 
we waren genoodzaakt de hele avond 
onze jas onder de arm mee te zeulen. 
We deden de deur open en een warme 
gloed kwam onze verkleumde neuzen 
tegemoet, die hopelijk deze avond de-
zelfde richting op zouden staan. 
 Binnen konden we onze ogen niet ge-
loven: voorovergebogen aan de bar zat 
Sinterklaas geheel alleen aan zijn wod-
ka met speculaas! Na lang aandringen 
en schudden, want de goedheiligman 
had zich een gat in zijn tabberd gedron-
ken, ging hij geheel vrijwillig met ons 

op de foto! In de kroeg raakten we aan 
de praat met twee Duitse medestuden-
ten en speelden wij een potje schaak. 
Dit was niet eenvoudig omdat we ook 
nog met één hand moesten drinken 
terwijl we met de andere hand onze 
jassen moesten vasthouden.
 
 We kwamen tot de ontdekking dat het 
vrij snel went om als één persoon te 
denken. Bij het betalen van de drank-
jes wist Nina met souplesse Marks 
portemonnee uit zijn broekzak te vis-
sen aangezien hij daar zelf niet bij kon, 
en Mark nam automatisch Nina’s tasje 
mee toen zij de drankjes aanpakte. 

         NINA CROX
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Toen kwam obstakel 3: Geheel vrijwil-
lig wilde Mark bier gaan halen, maar 
kwam er na een halve meter achter 
dat hij aan Nina vastzat, die nog ver-
genoegd aan haar wodka zat te lurken. 
Kortom we moesten ons heel moeilijk 
een weg banen door een overvolle 
kroeg, wat best lastig is als je aan el-
kaar geketend zit. 

 Na het potje schaak gingen wij op 
weg naar de enige andere open kroeg, 
Twee Keer Bellen. Bij binnenkomst zag 
het zwart van de mensen: overal wa-
ren zatte pieten! We wilden graag een 
dansje wagen, maar kwamen er al snel 
achter dat ons bereik niet erg groot 
was. Als je aan elkaar vast zit, kom je 
met een tango niet verder dan het tel-
kens onder elkaars arm door draaien, 
tot je praktisch in de knoop zit. Het 
werd wat lastiger onderhandelen toen 
Mark bier wilde halen, terwijl Nina met 
zwarte piet aan het filosoferen was 
over de zin van het leven, dat er vol-
gens piet wat zwart uit zag. Dit was op 
zich nog te overzien, maar naar de wc 
gaan is toch een ander verhaal… 

 De mensen wisten niet goed hoe ze 
met ons om moesten gaan en begre-
pen het idee niet helemaal. Mark ver-
telde toen dat hij zijn vriendin niet ver-
trouwde tijdens het uitgaan en daarom 

 
dit lumineuze plan had bedacht. We 
hebben ze maar in de waan gelaten. 
Toen piet een trio voorstelde zijn we 
toch maar richting huis gegaan. 

 Samengevat was het een geslaagde 
avond, waarin we beiden hebben ge-
merkt dat het vastzitten bevrijdend 
werkte; het feit dat we tot elkaar ver-
oordeeld waren mondde uit in een 
gevoel van verbroedering. Dit zorgde 
ervoor dat we ons eigenlijk overgaven 
aan elkaar; we legden ons neer bij het 
gegeven dat we rekening moesten hou-
den met de ander. Dit maakte de sfeer 
meer ontspannen en gezellig. Hierdoor 
zijn we tot de conclusie gekomen dat 
vrije wil zich blijkbaar niet beperkt tot 
het autonoom kunnen maken van keu-
zes. Kortom, handboeien om en stap-
pen maar!
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al 5 jaar een van de meest besproken weekenden 
van het jaar, lees hier waarom!
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 Gratis zuipen, brak spelletjes doen, on-
stuimige verkleedpartijtjes; het week-
end waar elk actief lid het hele jaar al 
kwijlend naar uit zit te kijken: het actief 
ledenweekend! Misschien klinkt het 
raar om een jaar lang vrijwillig je kont 
eraf te werken voor een weekend met 
gratis bier waarbij je hoofd er de pijn-
lijke volgende ochtend vanaf valt, maar 
dat is het niet. In deze editie hebben 
we het over de evolutie van de actief 
ledenweekenden door de jaren heen. 
Inclusief smeuïge verhalen en bescha-
mende foto’s.

 Het actieve ledenweekend is eigenlijk 
bedoeld als bedankje voor de inzet van 
de actieve leden maar heeft daarnaast 
de belangrijke functie om de mede 
spinners eens wat beter te leren ken-
nen. Aangezien de ene helft van de ver-
eniging het een beetje zonde vind om 
je toekomstige vrienden pas te leren 
kennen als het jaar eigenlijk praktisch 
al over is en de andere helft van SPiN 
het raar vind om mensen te bedanken 
die nog niets hebben gedaan is dit altijd 
een leuk punt om op ALV’s uren over 
te discussiëren. Mocht je een avond 
niks te doen hebben dan kan je prima 
“ACTIEF LEDEN WEEKEND” roepen op 
een ALV en dan zit je gegarandeerd nog 
drie uur gebakken.

    TANNEKE MEIJERS



 Het weekend vol vreugde vind over 
het algemeen plaats in een half ver-
gaande accommodatie met spannende 
stapelbedden. Ik zeg spannend aange-
zien het nooit zeker is of jouw bedje die 
nacht nog op zijn stokjes blijft staan, en 
dit heeft wel zijn charmes. Op de vrij-
dag avond verandert de half vervallen 
locatie meestal in een vrolijke boel ge-
vuld met vele blauwe truien en vestjes, 
het feest kan beginnen.

 Van oorsprong is het actieve leden 
weekend eigenlijk bedoeld om het 
overgebleven geld op te maken, ehm, 
ik bedoel om de leden te bedanken. 
Naar mate de vereniging groeide (het 
aantal deelnemers is inmiddels al ruim 
verdubbeld) was het niet meer moge-
lijk om het gratis aan te bieden maar 
het weekend beviel zo goed dat deze 
kersverse traditie in spe uitgroeide tot 
het vaste epischste weekend van het 
jaar. Nieuwe vriendschappen bloeiden 
hierbij op en andere werden een beet-
je uitgebreid met wat vies gevoos. Het 
is ook een vaste prik dat de befaamde 
kisslist van SPiN weer bijgewerkt moet 
worden na deze weekendjes. Voor de 
mensen die hier nog niet bekend mee 
zijn: dit is, kinderachtig maar vermake-
lijk genoeg, de lijst waarop wordt bij 
gehouden welk actief lid met wie heeft 
gezoend. 
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 Traditiegetrouw staan er voor de lieve 
katerige mensen altijd een flink aan-
tal tosti-ijzers klaar, en kan heel actief 
SPiN nog een week ontbijten met het 
overgebleven eten. Helaas is het niet 
heel zeldzaam dat het heerlijke eten ‘s 
nachts alsnog de maag op onpasselijke 
wijze verlaat, maar deze informatie zal 
ik jullie besparen.

 

Een ander opvallend fenomeen is de 
plotselinge gitaarliefde die vaak spon-
taan bij veel van de deelnemers ont-
staat. De helft van actief SPiN heeft 
opvallend genoeg een opborrelende 
spontane affiniteit met gitaarspe-
len. Enthousiaste band-start-ideeën 
vloeien rijkelijk en de minder muzi-
kale mensen kunnen altijd nog gaan 
weerwolven. Dit is wel iets wat deze 
weekenden typeert: niets moet en al-
les mag. 
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Maak kennis met AIESEC
 Jaarlijks organiseert AIESEC meer dan 5000 

stages wereldwijd en bezorgt studenten een 

unieke ervaring in het buitenland. Door het 

internationale netwerk van 5000 partners in 

meer dan 110 landen is het voor AIESEC mo-

gelijk studenten een uiteenlopend aanbod 

aan stages te bieden. De duur van de stages 

kan variëren van 6 weken tot 18 maanden. 

 AIESEC telt meer dan 60.000 leden en is 

daardoor de grootste studentenorganisa-

tie wereldwijd. Op stage gaan met AIESEC 

betekent ontwikkeling op professioneel, 

persoonlijk en sociaal vlak. Zowel de ontwik-

keling van leiderschapskwaliteiten door het 

werken in een andere cultuur als het contact 

met de lokale bevolking en AIESEC’ers ter 

plekke staan voorop. De combinatie van het 

werken, leven en intensieve integratie in een 

andere cultuur maakt een AIESEC stage een 

unieke mogelijkheid jezelf te ontdekken en 

ontwikkelen. 

 AIESEC biedt aan studenten twee soorten 

programma’s: het Global Internship Pro-

gram (GIP) en het Global Community Deve-

lopment Program (GCDP). 

 Het Global Internship Program is gericht 

op het verkrijgen van professionele werker-

varing in een internationale organisatie. Het 

gaat om stages van 3 tot 18 maanden die in 

drie categorieën in te delen zijn: manage-

ment, technisch en educatie. Afhankelijk van 

de studierichting van de student, kan hij/zij 

zich richten op één van deze categorieën. 

Bij dit programma wordt de focus gelegd op 

persoonlijke ontwikkeling en op het verkrij-

gen van praktische werkervaring in een in-

ternationale setting.

Het Global Community Development Pro-

gram is gericht op het vergroten van cultu-

reel begrip en het leveren van een positieve 

impact op de maatschappij door het werken 
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in een sociaal project. Het gaat hierbij om 

vrijwilligersprojecten die  6 tot 12 weken du-

ren en waarbij de persoonlijke ontwikkeling 

en een positieve bijdrage aan de lokale be-

volking centraal staan.  Enkele voorbeelden 

van dit programma zijn het lesgeven in een 

weeshuis, het creëren van awareness voor 

hiv/ aids of het werken in een instelling voor 

autistische kinderen.

 Met name het Global Community Develop-

ment Program biedt Psychologiestudenten 

de mogelijkheid de opgedane theoretische 

kennis om te zetten in de praktijk. Door te 

werken in een internationale setting kan de 

professionele ontwikkeling en een onverge-

telijke buitenlandse ervaring met elkaar ge-

combineerd worden. Aan de programma’s 

kan het gehele jaar deel genomen worden 

waardoor een periode in het buitenland 

aangepast kan worden aan de individuele 

studieplanning. Studenten die zich juist bre-

der willen oriënteren en bijvoorbeeld een 

stage op het gebied van Management willen 

lopen, kunnen voor het Global Internship 

Program bij AIESEC terecht. 

Op stage gaan met AIESEC betekent:

- Het werken en leven in een cross-culturele setting

- Integratie in een andere cultuur

- Persoonlijke ontwikkeling

- Het verbreden van je internationale netwerk

Kortom iets dat alle studenten zouden moeten 

doen! 

“My stay has changed me in a big way. I learned 

to appreciate what I have at home more, and deal 

with a culture that is totally different from your 

own. I became much more independent, stronger 

and self-confident. Overall, my six weeks stay in 

Ghana was an amazing experience which I had ne-

ver imagined it would this much fun. I expected to 

have a good time, but my real experiences trans-

cended my expectations a lot. It was one of the 

best times of my life which I will always remem-

ber.” (Marie- Jolie de Bruijn, 2012).
“Overall, my six weeks stay in Ghana was an 

amazing experience which I had never ima-

gined it would be this much fun. I expected 

to have a good time, but my real experiences 

transcended my expectations a lot. It was one 

of the best times of my life which I will always 

remember, and I can recommend everybody 

to go to Ghana for a GCDP. “ (Marie- Jolie de 

Bruijn, 2012).
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Ondanks dat vrijheid een centraal thema is in onze 
maatschappij blijf ik me er over verbazen hoe gemak-
kelijk mensen bepaalde vrijheden opgeven. Er zijn 
maar weinig mensen die zich verzetten tegen een 
autoriteitsfiguur of de sociale druk van een groep. 
Zelfs wanneer mensen zich verzetten dan is hier gemakkelijk om heen te 
werken met een aantal psychologische technieken. Hier in het kort: Wat 
doen mensen wanneer hun vrijheid wordt ingeperkt en drie manieren die 
overheden gebruiken om je tegen je zin in als een pop te laten dansen.

 Wanneer mensen het idee hebben dat 
hun vrijheden worden ingeperkt dan ver-
zetten ze zich daar tegen. Deze vorm van 
weerstand wordt reactance genoemd. 
Reactance is dat puberale gevoel dat je 
krijgt als iemand je zegt dat je iets wel of 
niet moet doen. In de woorden van de 
Vliegende Panters: “Of ik me nou door 
twee of door vijf man laat nemen, dat 
moet ik toch zeker zelf weten, daar heb 
ik jou toch niet voor nodig. Ik ben bekant 
zestien!”. Het aantasten van iemands 
vrijheid heeft dan ook vaak het tegen-
overgestelde gedrag ten gevolg. Jammer 
genoeg hebben overheden over de eeu-
wen heen genoeg trucjes bedacht om die 
weerstand tegen te gaan. 

 Een manier om weerstand tegen te gaan 
is door de vrijheid langzaam met kleine 
stapjes af te bouwen. Als de stapjes klein 

genoeg zijn dan wennen mensen eraan 
zonder in opstand te komen. Een mooi 
voorbeeld hiervan zijn de bezuinigin-
gen op het onderwijs. Al jaren worden 
de rechten van studenten steeds verder 
ingeperkt. Zo is het collegegeld de afge-
lopen jaren met honderden euro’s ge-
stegen, is een tweede studie niet meer 
gratis, is de harde knip ingevoerd en het 
OV en de basisbeurs hebben hun langste 
tijd gehad. Toen een paar jaar geleden 
gesuggereerd werd dat de basisbeurs af-
geschaft zou worden kwamen studenten 
in heel Nederland in opstand. Dat idee is 
toen tijdelijk op de lange baan geschoven 
en er zijn eerst een aantal kleine bezuini-
gingen doorgevoerd. Na die kleine stap-
jes zijn we nu op een punt aangekomen 
waar het mogelijk is om de basisbeurs af 
te schaffen zonder dat er een fatsoenlijk 
studentenprotest wordt georganiseerd.
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 Als er toch een maatregel doorgeduwd 
wordt waar mensen het niet mee eens 
zijn, dan maken overheden gebruik van 
depersonalisatie: ze laten de maatregel 
bekrachtigen door mensen die niks met 
de besluitvorming te maken hebben. 
Mensen kunnen weliswaar weerstand 
ervaren, maar als je het zo formuleert 
dat het niet jouw schuld is, dan kunnen 
mensen moeilijk boos op jou worden. In 
andere woorden: “Don’t shoot the mes-
senger”. Wat je dan ook vaak te horen 
krijgt: “Ja, ik vind het ook stom, ik bedenk 
de regels niet mevrouw, maar regels zijn 
regels”. Een politieagent voert gewoon 
zijn beroep uit en een soldaat volgt al-
leen maar een commando op. Door de 
afstand die er zit tussen de mensen die 
de vrijheidsbeperking invoeren en de 
mensen die het bekrachtigen is het lastig 
om je er tegen te verzetten.

 Naast het nemen van kleine stapjes 
en het laten bekrachtigen door derden, 
maken overheden vaak slim gebruik van 
keuzeopties. Door mensen te laten kie-
zen verminder je de weerstand tegen 
een vrijheidsinperking. Zo kun je een 
klein kind dat zich niet aan wil kleden 
vragen of hij eerst zijn broek of zijn shirt 
aan wil trekken. Bij grote mensen werkt 
dit op een soortgelijke manier. Neem nou 
Amerika. Daar laten ze mensen stemmen 
op een tweepartijenstelsel, terwijl die 

mensen eigenlijk niks te kiezen hebben. 
De twee partijen worden voornamelijk 
bestuurd door één rijke bovenklasse die 
alle macht in handen heeft. Ondanks dat 
heeft de gewone burger het idee dat hij 
wat te kiezen heeft. Zodoende kunnen 
keuzeopties ervoor zorgen dat mensen 
niet het idee hebben dat hun vrijheid 
wordt ingeperkt en het resultaat is een 
aristocratie waarbij niemand in opstand 
komt. 

 Jammer genoeg is het vaak moeilijk aan 
te tonen dat overheden bewust derge-
lijke technieken gebruiken. Het systeem 
is nou eenmaal zo opgezet dat het weer-
stand bij burgers vermindert. Wel blijken 
mensen die geoefend zijn in weerstand 
bieden sterker in hun mening te staan 
na een beïnvloedingspoging. Door men-
sen kennis te geven van de manieren 
waarop overheden proberen om te gaan 
met weerstand is het wellicht mogelijk 
om mensen resistenter te maken tegen 
weerstandverminderende technieken, 
wat er hopelijk toe leidt dat mensen blij-
ven vechten voor hun vrijheid. 

KEVIN DE GOEDE
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Paper Algemene In-leiding Psychologie Deel A 2011

Het syndroom van Capgras
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Wildvreemde bekenden

Op 3 juni 1918 liep Mme. M. een politiebureau in Parijs binnen om te melden dat een 
bende in de kelder van haar huis kinderen gevangen hield. Ook elders in Parijs zouden 
op grote schaal mensen zijn ontvoerd en in ondergrondse ruimtes worden vastgehou-
den. Ze vroeg of twee agenten met haar mee wilden gaan om de gevangenen te bevrij-
den. Mme. M. werd overgebracht naar de Infirmerie Psychiatrique, een noodopvang 
voor geestesgestoorden, en later naar de psychiatrische inrichting Maison-Blanche. 
Daar kwam ze onder de zorg van Joseph Capgras. Dat over het geval-M. zoveel meer 
bekend is dan over de duizenden mensen met soortgelijke wanen die in een grote 
stad als Parijs binnen of buiten de gestichten rondliepen, is te danken aan één bizar 
detail. Ze vertelde de heer Capgras dat haar man en haar dochter verdwenen waren 
en dat hun plaatsen waren ingenomen door dubbelgangers. In 1923 wijdden Capgras 
en zijn assistent Reboul-Lachaux een gevalsstudie (L’illusion des sosies dans un délire 
systématisé chronique) aan de 53 jaar oude Mme. M. Het waanidee dat mensen in de 
onmiddellijke omgeving van de patiënt, zoals echtgenoot, ouders of kinderen, heime-
lijk zijn vervangen door dubbelgangers staat nu bekend als het syndroom van Capgras. 
Maar wat gebeurt er nou precies in het brein bij mensen met het Capgrassyndroom?
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Prosopagnosie

Prosopagnosie, ookwel gezichtsblindheid, is een specifieke vorm van agnosie, waar-
bij het vermogen om gezichten te herkennen verloren is gegaan. Dit als gevolg van 
een neurologische aandoening. Prosopagnosie kan aangeboren zijn of veroorzaakt 
worden door bijvoorbeeld een hersenbloeding of een infarct in het gebied van het 
brein waar gezichten waargenomen worden. 
Er zijn verschillende varianten van gezichtsblindheid. Op de extremere variant ga ik 
verder in. Het syndroom van Capgras. Mensen die lijden aan Capgraswanen herke-
nen de gezichten van familie en vrienden wel. Maar ze denken dat hun familie en/of 
vrienden niet echt zijn. Mensen met het Capgrassyndroom zijn er van overtuigd dat 
hun naasten dubbelgangers zijn. 

Neurowetenschappelijke kant

Het Capgraswaan heeft te maken met een verstoring van de emotionele beleving 
van bekende gezichten. Bij het herkennen van gezichten zijn er twee aspecten die 
een rol spelen: een emotioneel aspect en een cognitief aspect. 
Bij de stoornis prosopagnosie is er sprake van een verstoring van het cognitief as-
pect. Deze verstoring treedt op bij een beschadiging van de fusiforme face area, 
waar visuele kenmerken van gezichten in detail wordt geanalyseerd. De FFA bevindt 
zich in een deel van de visuele cortex achter in ons brein. Echter blijkt dat bij deze 
patiënten wellicht wel sprake is van een onbewuste herkenning. In 1984 ontdekte de 
neuroloog Bauer dat prosopagnostische patiënten nog wel autonome reacties ver-
tonen op bekende gezichten. Prosopagnosiepatiënten beginnen subtiel te zweten 
bij het zien van (foto’s van) bekende gezichten, maar niet bij onbekende gezichten. 
Dit is mogelijk een aanwijzing dat bij hen de emotionele verwerking nog wel intact 
is.
De Britse neuropsychologen Hadyn Ellis en Andy Young hebben in 1990 de elegan-
te hypothese geformuleerd dat het syndroom van Capgras mogelijk wel het spie-
gelbeeld is van prosopagnosie. Volgens de psychologen Ellis en Young is nu bij de 
Capgras-waan precies het tegenovergestelde aan de hand als bij prosopagnosie-
patiënten: de patiënt heeft wel een impliciet (onbewuste) emotionele, maar geen 
expliciete (bewuste) beleving van het gezicht. De oorzaak van dit fenomeen is zeer 
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waarschijnlijk een beschadiging van verbinden tussen gebieden in de hersenen waar 
emotionele indrukken zijn opgeslagen, de amygdala(amandelkern) en gebieden in 
de temporale kwab waar zich gezichtsrepresentaties bevinden. 

Hemisferen

Dankzij een techniek, het doorsnijden van het corpus callosum, die werd toege-
past bij patiënten met extreme epilepsieaanvallen zijn we te weten gekomen hoe 
de twee hersenhelften werken als ze niet volledig met elkaar in verbinding staan. 
Dit onderzoek maakt duidelijk dat elke hemisfeer zijn eigen gespecialiseerde capa-
citeiten heeft. Voor de meeste mensen bevat de linkerhersenhelft geavanceerde 
taalvaardigheid en het is in staat om geavanceerde conclusies, gevolgtrekkingen, te 
trekken. De rechter hersenhelft, in tegenstelling, heeft slecht een beperkte taalvaar-
digheid, maar het presteert beter dan de linker hersenhelft in een verscheidenheid 
van ruimtelijke taken, zoals het herkennen van gezichten en het waarnemen van 
complexe patronen.
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Dit verklaart waarom bij de neurologische aandoeningen van patiënten met het 
Capgraswaan vaak de rechterhersenhelft (bevat intuïtie, gevoelens, gewaarwordin-
gen en indrukken) is aangedaan, in een overzichtsartikel uit 1991 werd er rechts 
bijvoorbeeld bij 19 patiënten schade aangetoond, terwijl er maar bij één patiënt 
schade aan de linkerhersenhelft aantoonbaar was. 
Opmerkelijk is dat sommige mensen met het syndroom van Capgras wel herken-
ning hebben van de stemmen van de naasten. Of terwijl contact via de telefoon 
met een geliefde wordt wel gekoppeld aan een identiteit. De verklaring hiervoor ligt 
bij de amygdala. Rondom de thalamus en de hypothalamus is een set van onder-
ling verbonden structuren die het limbisch systeem vormen. In dit systeem is een 
van de onderdelen de amygdala. Deze amaldelvormige amygdala speelt een belang-
rijke rol bij het moduleren van onze emotionele reacties en lijkt ruwweg te dienen 
als een onderzoeker dat helpt te bepalen of een stimulus een bedreiging is of niet, 
bekend of niet, enzovoort. Bij patiënten met het capgrassyndroom is de amygdala 
zelf niet aangedaan, maar de verbinding vanaf de occipitaalkwab(waarneming) naar 
de amygdala. En de verbinding vanaf de temporaalkwab(luistervaardigheid) naar de 
amygdala is nog in takt. Daarom kunnen capgraspatiënten bekenden wel herkennen 
via de telefoon. 

Kortom

Mensen met het syndroom van Capgras zijn van mening dat hun naasten dubbel-
ganger of buitenaardse wezens zijn. De oorzaak van het Capgraswaan heeft te ma-
ken met een verstoring van de emotionele beleving van bekende gezichten. Impli-
ciet emotionele beleving van bekende gezichten is er wel bij deze patiënten. Maar 
expliciet beleving niet. De oorzaak van dit fenomeen is een beschadiging van verbin-
den tussen gebieden in de hersenen waar emotionele indrukken zijn opgeslagen, 
de amygdala en gebieden in de temporaalkwab waar zich gezichtsrepresentaties 
bevinden. 
Dankzij onderzoek bij gesleten brein patiënten weten we wat de functies zijn van 
de linker- en rechter hemisfeer. Dit verklaard waarom patiënten met het Capgras-
syndroom bijna altijd een beschadiging hebben in de rechter hersenhelft. De rechter 
hemisfeer speelt namelijk een rol bij het herkennen van gezichten.
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Omcirkel al de letters
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Vrije wil

Vrije wil, een leuke
Het onzekere
De grootste illusie

Een vraagteken
Met grote gevolgen
Dit lezen is een keuze
Die om een oplossing vraagt

Gulzigheid voor de functie
Om het vervolgens te gebruiken
Of niet

Klinkt wazig, niet waar?
Vrije wil
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De Commissiebattle uitslag 
van de foto-opdracht  

“Sexy in Stijl”

1. Boekencommissie  
 5 punten

2. Sportcommissie  
 3 punten

3. Internationaliserings-
commissiee    1 punt 


